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Abstrakt 

I Sverige skadas och förolyckas ett stort antal människor på sina arbetsplatser varje år. En säker 

arbetsmiljö där risker kommuniceras på arbetsplatsen är därför av stor vikt för att undgå 

oönskade händelser. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den interna 

riskkommunikationen ser ut inom ett el- och värmeproducerande företag. Ytterligare har syftet 

varit att identifiera faktorer som är av betydelse för en effektiv intern riskkommunikation. 

Empirin till studien har samlats in genom intervjuer, där chefer och medarbetare har 

responderat. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. I resultatet framgår 

det att riskkommunikationen mellan medarbetare och chefer blir mer opersonlig desto längre 

kommunikationen måste färdas i företaget. I dagsläget används en blandning av information 

och kommunikation, där ”ren” information är det vanligaste sättet att upplysa och rapportera 

om risker i arbetsmiljön. De faktorer som har identifierats som viktiga beståndsdelar för en 

effektiv intern riskkommunikation är att det finns en struktur för hur information, 

kommunikation och rapportering om risker ska ske. Det är även viktigt att det finns tillit och 

tilltro till både människor och den information som ges, samt att det finns en organisationskultur 

som är öppen och tydlig. 
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Abstract 

In Sweden a large number of people are harmed and killed every year at their workplace. A safe 

working environment where risks are communicated in the workplace, is therefore of great 

importance to avoid undesirable incidents. The purpose of this study was to investigate how 

internal risk communication looks like in a heat- and powerproducing company. An additional 

aim has been to identify factors that are important for effective internal risk communication. 

The empirical data for the study was collected through interviews, where managers and 

employees responded. The result was then analyzed using thematic analysis. The result shows 

that the risk communication between employees and managers become more impersonal, the 

longer the communication must travel in the company. In the current situation, a mixture of 

information and communication exist, where "pure" information is the most common way to 

inform and report on risks in the work environment. The factors that have been identified as 

essential elements for effective internal risk communication are that there is a structure for how 

information, communication and reporting on risks occur. It is also important that there is trust 

and confidence in people and in the information that is provided, as well as an organizational 

culture that is open and transparent. 
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1. Inledning 

I Landsorganisationens nypublicerade rapport framgår det att över 30 000 personer skadades 

och 45 personer dog i arbetsplatsolyckor under 2013 (Landsorganisationen i Sverige (LO), 

2014, p. 2). Enligt statistiken ökar risken att skada sig i arbetet för tredje året i rad (Wreder, 

2014). I fråga om arbetsmiljö och att undvika riskfyllda situationer har medarbetarna en viktig 

roll, kanske den viktigaste (Heide, 2011). Dock har arbetsgivaren det stora ansvaret att 

informera om vilka risker som finns och att se till att arbetet kan utföras på ett säkert sätt 

(Arbetsmiljöverket, 2014a). Den här studien kommer därför att behandla den kommunikation 

som sker mellan medarbetare och chefer i ett arbetsmiljöperspektiv, alltså intern 

riskkommunikationen.  

Denna studie kommer att ske på en organisation inom ett el- och värmeproducerande företag 

där det finns många riskfyllda aspekter att ta hänsyn till i det dagliga arbetet. I juni 2012 

inträffade en olycka på värmeverket i Okvista i Vallentuna, då en lucka brast och vatten 

strömmade ut. Detta resulterade i att en servicetekniker fick stora mängder hett vatten över sig 

och allvarliga brännskador till följd av händelsen (TT, 2012). Vikten av att kommunicera risker 

som kan uppstå är avgörande för att upprätta en säker och trygg arbetsplats. Att ha en 

tillfredställande arbetsmiljö som präglas av en säkerhetskultur inom en verksamhet, där risker 

kommuniceras, tycks vara av stor vikt för att undgå risker (Arbetsmiljöverket, 2014b).  

Sociologen Ulrich Beck menar att samhället och individers levnadsvillkor är under ständig 

förändring (Beck, 1998, p. 126), vilket till stor del beror på att vetenskapen tar nya kliv framåt 

både vad det gäller att skydda sig från risker och att vara orsaken till nya risker uppstår (Beck, 

1998, p. 259). I det föränderliga samhället ökar behovet av den riskkommunikation som sker 

inom organisationer.  
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1.1 Syfte 

I denna uppsats kommer vi att undersöka riskkommunikation inom en organisatorisk kontext, 

så kallad intern riskkommunikation. Syftet med denna studie kommer således bli att analysera 

hur den interna riskkommunikationen ser ut mellan medarbetare och chefer i ett el- och 

värmeproducerande företag. Detta för att identifiera hur kommunikationen ser ut och urskilja 

eventuella faktorer som är betydande för en effektiv intern riskkommunikation.  

1.2 Frågeställning 

 Hur ser den interna riskkommunikationen ut mellan medarbetare och chefer på ett el-

och värmeproducerande företag? 

 Vilka faktorer är av betydelse för en effektiv intern riskkommunikation? 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att fokusera på den interna riskkommunikationen på det el- och värmeproducerande 

företaget Jämtkraft. På grund av tidsmässiga faktorer har vi avgränsat vår studie till två 

avdelningar på värmeenheten på Jämtkraft. Studien kommer att beröra den kommunikation som 

tillhör det förebyggande arbetet på företaget, som handlar om att undvika att olyckor eller kriser 

uppstår, som i första hand skulle kunna drabba de anställda. Vi kommer alltså inte beröra de 

risker som kan medföra problem för företagets kunder och kommunikationen ut från företaget. 

Studien kommer alltså ta upp kommunikation om risker som finns i det vardagliga arbetet, så 

kallade arbetsmiljörisker. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt studieobjekt, det el- och värmeproducerande 

företaget Jämtkraft. Vi kommer visa på dess organisationsstruktur för att på ett tydligt sätt 

redogöra för vilka enheter som berörs av denna studie. Jämtkrafts riskhantering och 

rapporteringssystem kommer sedan att beskrivas i syfte att få en förståelse hur organisationen 

arbetar med risker. Därefter kommer begreppen risk och kris att presenteras, då dessa begrepp, 

är något som vi uppfattar, ofta blandas ihop. I vardagligt tal använder man många gånger dessa 

begrepp på ett annat sätt än vad som kommer att presenteras i denna studie, därför har vi valt 

att göra en kort definition av dessa. Riskbegreppet kommer efter det att presenteras mer 

utförligt, ur den sociologiska synvinkeln, för att kunna sättas in och förstås i begreppet 

riskkommunikation, vilket leder till den sista delen i detta avsnitt, nämligen kommunikation. 

2.1 Jämtkraft 

Som vi har redogjort ovan, sker denna studie inom ramen för organisationen Jämtkraft. 

Jämtkraft hette i början Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEB och startade år 1889 

i en småskalig form med syfte att få el till gatlyktor i Östersund. Företaget har genom åren växt 

och verksamhetsområdena har utökats. År 2010 blev Jämtkraft kommunägt, vilket fördelades 

så att Östersunds kommun äger 98,2 procent, Krokoms kommun har 1,0 procent, samt Åre 

kommun, som äger resterande 0,8 procenten (Jämtkrafts intranät, 2014). Jämtkraft har omkring 

82 500 kunder som de levererar el till, 25 000 hushåll som tilldelas fjärrvärme, samt 

bredbandsanslutning till omkring 9 000 kunder (Jämtkraft, 2014a). Jämtkraft har cirka 320 

anställda fördelat på sex enheter (Jämtkrafts intranät, 2014). Företaget har visionen att vara en 

"drivkraft för regionen" (Jämtkraft, 2014b) som producerar förnybar energi genom vattenkraft, 

vindkraft, kraftvärme, biogas och solkraft (Jämtkraft, 2014c). 

 

Avdelningarna drift och underhåll är de avdelningar som har bidragit med respondenter till 

denna studie, avdelningarna ligger inom värmeenheten, vilka är placerade på Lugnviks 

kraftvärmeverk. Värmeverket togs i drift 2002 och producerar varmvatten, värme, samt el med 

hjälp av biobränsle från skog och sågverk i Jämtland. Kraftvärmeverk står för omkring 90 

procent av Brunflos och Östersunds värmebehov (Jämtkraft, 2014d, 2014e, 2104f).  
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Nedan visas en övergripande bild på hur Jämtkraft som organisation är uppbyggd. Den enhet 

och avdelningar som är markerade med rutor är de som har bidragit till den empiriska datan, 

som presenteras i denna studie.  

 

 

Figur 1. Organisationsschema över Jämtkraft (Jämtkrafts intranät, 2014). 

2.1.1 Jämtkrafts riskhantering 

Jämtkraft har definierat risk som något som skulle kunna vara ett potentiellt hot, där det finns 

en sannolikhet för att en farlig händelse skulle kunna uppstå, samt att det finns en sannolikhet 

att följderna av en risk skulle kunna leda till ohälsa eller olycksfall. I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom företaget kontrolleras och följs verksamheterna upp. Detta 

för att eventuella risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall förebyggs på ett 

tillfredsställande sätt, vilket leder till en bättre och säkrare arbetsmiljö. Det som framförallt styr 

säkerheten rörande arbetsmiljön inom Jämtkraft är arbetsmiljölagen, men även de policy- och 

styrdokument som finnas upprättade. I det systematiska arbetsmiljöarbetet strävar Jämtkraft 

efter att ha en objektiv utgångspunkt gällande risker. Dock ser de vikten av att ta hänsyn till 
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varje medarbetares subjektivitet, då medarbetarnas uppfattning om risk kan variera (Jämtkrafts 

intranät, 2014). 

 

I arbetet med att upptäcka och rapportera risker inom företaget finns rapporteringssystemet 

ENIA. ENIA är ett program som används för rapportering av tillbud och olyckor samt 

riskobservationer, som alla anställda har tillgång till via Jämtkrafts intranät. Syftet med detta 

system är dels att kunna bygga bort risker som frekvent kommer upp, samt att loggföra statistik 

över de tillbud som rapporteras in, samt att kunna följa specifika ärenden. 

 

 

Figur 2. Statistik över arbetsmiljöhändelser vid värmeenhet på Jämtkraft (Jämtkrafts intranät, 

2014) 

 

För att få tillgång till Jämtkrafts anläggningar krävs det att den egna personalen samt eventuella 

entreprenörer har genomgått den grundläggande utbildningen, SSG entre (Standard Solutions 

Group). Denna utbildning är webbaserad och innefattar i huvudsak arbetsmiljö och säkerhet. 

Det finns en tilläggsutbildning, som Jämtkraft kräver, vilket är inriktat på Jämtkrafts anläggning 

och riktlinjer. Dessa utbildningar är framtagna som rekommendationer för nationell 

processindustri så att de som genomgått denna utbildning upprätthåller samma grundläggande 

kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet (SSG, 2014).  
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2.2 Risk, kris och kommunikation 

2.2.1 Skillnaden mellan risk och kris?  

Orden risk och kris förekommer i flera olika sammanhang och inom flera olika 

forskningsområden. Vi har därför valt att definiera dessa ord, så det blir tydligt vilken betydelse 

orden kommer att få i denna sociologiska studie med riskkontext.  

 

Risk är möjlighet (sannolikhet) eller upplevelsen av möjligheten (sannolikheten) att 

en handling eller händelse leder till negativa konsekvenser för människa, produkt eller 

miljö (Hanberger, et al., 2010, p. 4). 

 

Kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras 

med normala resurser och normal organisation, den är ofta oväntad, utanför det 

vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera 

aktörer (MSB, 2010, p. 24). 

2.2.2 Riskbegreppet 

Inom det sociologiska perspektivet talar man ofta om Becks risksamhälle, där han beskriver 

dagens risker som ett resultat av industriell överproduktion (Beck, 1998, p. 32). Vetenskapen 

är här ett verktyg i att upptäcka och bedöma risker. I dagens samhälle blir vetenskapen mer och 

mer ifrågasatt, vilket har gjort det svårare att veta vad som är sanning, när fler ger uttryck för 

sin egen tolkning. Vetenskapen har också en tendens att lämna utrymme för egna tolkningar 

där det finns en viss försiktighet och osäkerhet i tolkningen. Detta har lett till att risker 

diskuteras och ifrågasätts på annat sätt än vad de tidigare har gjorts (Asplund, et al., 2007, p. 

17).  

 

För att utveckla riskbegreppet kan man säga att det är något som är framåtsyftande och som 

sätts i relation till att något kan ske eller inträffa innan det har skett. Finns det en osäkerhet så 

finns det en risk. Beck skiljer på risker beroende på om de har uppstått från naturen eller från 

det industriella samhället (Beck, 1998, p. 305). Flera forskare menar att risker kommer från det 

industriella samhället, medan en fara är något som uppkommit genom naturen (Olofsson & 

Rashid, 2009, pp. 21-22). I samhället uppkommer risker även under så kallade "säkra" 

förhållanden, där medvetna handlingar gjorts i syfte att motverka risker (Luhmann, 2005, p. 

13). När beslut tas kan man inte till fullo veta vilka konsekvenser en handling kommer att få. I 
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strävan i att undvika och förebygga risker, kan nya risker uppstå. Risken som eliminerades kan 

då ses ur en annan synvinkel och den "nya" risken som uppstått kan upplevas som mer 

godtagbar (Luhmann, 2005, p. 30). Acceptens av en risk blir på så vis en konsekvens av ett 

beslut. Riskmedvetenhet och det rationella tänkandet tenderar att öka desto större kunskapen är 

kring en risk, samtidigt som det genererar andra komplexa frågor att handskas med. Luhmann 

menar att det inte finns något riskfritt beslut eller beteende, på grund av att man aldrig kan vara 

helt säker på om någon annan typ av risk kommer inträffa (Luhmann, 2005, pp. 27-28). 

2.2.3 Kommunikation 

"Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon 

annan" (Fors-Andrée, 2011). Information är generellt sätt allt det som en person tar emot med 

sitt sinne och informationstagaren är fri att handla eller att inte handla utifrån sin egen vilja 

(Gutteling & Wiegman, 1996, p. 27). Något som skiljer information från kommunikation är att 

sändaren inte behöver ta hänsyn till mottagarens eventuella åsikter eller känslor (Warg & 

Wester-Heber, 2001, p. 16). Begreppet kommunikation har två sidor, en sändare och en 

mottagare, där båda parter har ett symboliskt värde i kommunikationen. Warg och Wester-

Herber (2001) pekar på en viktig del inom kommunikation, nämligen interaktionen med den 

andra parten. I utbytet är det viktigt att ha i beaktning på vad som faktiskt sägs, att innehållet är 

relevant samt att hela skedet av kommunikationen sker strukturerat (Warg & Wester-Heber, 

2001, p. 16).  

 

Informell och formell kommunikation är två former av kommunikation som används inom 

organisationer. Den formella kommunikation är strukturerad och bestämd, både till innehållet, 

formen och när den sker. Den informella kommunikationen är den som sker spontant på 

arbetsplatsen. Informationen som utväxlas, i båda formerna, är oftast arbetsrelaterade men den 

formella kommunikationen är mer strikt i sin procedur än den informella (Kraut, et al., 1990, 

pp. 4-5).  
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3 Tidigare forskning 

I vår studie har vi valt att studera det ibland svårdefinierade området, intern riskkommunikation. 

I den tidigare forskningen definieras riskkommunikation olika beroende på vem som definierar 

begreppet och blandas även ibland ihop med kriskommunikation. Socialstyrelsen har 

uppmärksammat definitionsproblematiken som överlag finns inom området för samhällsskydd 

och beredskap, då samma begrepp kan ha olika betydelser (Socialstyrelsen, 2013, p. 9). I en 

rapport som gjorts på uppdrag av Skydd, undsättning och vård (SOSUV) samt Socialstyrelsen, 

framgår det att det behövs en arbetsprocess för att ta fram gemensamma terminologier som 

berörda aktörer kan acceptera och att dessa begrepp och ord sedan bör vara samlade i en 

gemensam termbank (Socialstyrelsen, 2013, p. 7).  

I denna uppsats kommer vi att göra en distinkt skillnad mellan riskkommunikation och 

kriskommunikation. Riskkommunikation är den kommunikation som handlar om de risker som 

finns inom organisationen och kriskommunikation är den kommunikation som sker i samband 

med en kris. Den definitionsproblematik som har framgått av Socialstyrelsens rapport (2013) 

har dock gjort att vi har valt att ta med forskning om intern kriskommunikation, då vi anser att 

den kriskommunikationsforskning som presenteras nedan även är användbar inom 

riskkommunikationens område. Övrig forskning inom riskkommunikation är relativt 

knapphändig, vilket gör att vi kommer presentera tidigare forskning från olika ämnesområden 

som vi anser är relevant för denna studie.  

Det första området som kommer belysas är den offentliga riskkommunikationens utveckling, 

då vi anser att denna aspekt är viktig att ha med för att få en förståelse av varför 

riskkommunikationen ser ut som den gör idag. Det andra avsnittet kommer att beröra intern 

kommunikation, vilket är en viktig del då denna uppsats just berör den interna aspekterna av 

kommunikation i ett företag. Det tredje avsnittet handlar om en studie som tar upp intern 

krisledning och kriskommunikation. Sista avsnittet berör tillit och dess betydelse vid 

riskkommunikation.  

3.1 Riskkommunikationens utveckling 

På 1970-talet började intresset på allvar ta fart vad det gäller riskkommunikation och sedan dess 

har kommunikationssätten utvecklats (Olofsson, 2009a, p. 73). Från början var 

riskkommunikation en envägskommunikation mellan sändare och mottagare, så kallad "risk 

message model". I en envägskommunikation finns det utmaningar i att det som kommuniceras 
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kan förstås av mottagaren på andra sätt än vad avsändaren har för avsikt, vilket bland annat kan 

bero på värderingar och tidigare erfarenheter (Wardman, 2008, pp. 1624-1625). I detta sätt att 

kommunicera ses sändaren som experten, medan mottagaren inte förväntas kunna tillföra något, 

utan anses förstå och ta rationella beslut utifrån den information som förmedlas (Olofsson, 

2009a, p. 73). När kommunikation sker i form av kortfattade meddelanden, finns risk att 

mottagaren inte uppfattar meddelandet på det sätt avsändaren tänkt sig. Den sociala 

verkligheten är viktigt att ha i åtanke, då mottagaren kan lägga in egna erfarenheter och 

värderingar i meddelandet (Wardman, 2008, pp. 1624-1625). 

 

Behovet av respons och dialog ledde på 1990-talet fram till en tvåvägskommunikation 

(Olofsson, 2009a, p. 75), så kallad "risk dialogue". Denna modell bygger på en 

tvåvägskommunikation där aktörer och intressenter ses som jämlika och behandlas därefter. 

Grunden i kommunikationen bygger alltså på ett jämställt utbyte. Modellen utgår ifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt, som inte exkluderar någons ståndpunkt till fördel för någon 

annans (Wardman, 2008, p. 1627). I riskkommunikation är det viktigt att de som berörs har 

goda förutsättningar att komma till tals. Ju större osäkerhet det finns, desto större är behovet av 

kommunikation (Wardman, 2008, p. 1628). I den dubbelriktade tvåvägskommunikationen ses 

mottagaren vara aktiv och kunna bidra med information till det allmänna intresset (Olofsson, 

2009a, p. 75). 

Riskkommunikation har i teorin gått från att vara en envägskommunikation till att bli 

dubbelriktad kommunikation, dock stämmer det inte alltid i praktiken, då det vanligaste sättet 

att kommunicera risker idag är via en enkelriktad masskommunikation. I praktiken kan det vara 

svårt att ha en dialog med andra aktörer i ett riskfyllt skede. Sändaren bör ändå vara medveten 

om att andra aktörer kan ha värdefull information att tillgå, även under riskfyllda faser. Nästan 

all form av riskkommunikation som förmedlas är på olika sätt vinklad, vilket kan påverka 

mottagarens känslor istället för intellektet. Detta är viktigt att reflektera över då det kan leda till 

olika beteenden beroende på hur mottagaren tolkar och tar till sig informationen (Olofsson & 

Öhman, 2006, p. 11). 

3.2 Intern kommunikation 

Tidigare forskning inom intern kommunikation visar på att ett högt samband mellan 

kommunikation inom organisationen och bättre prestationer. Kommunikationen är överlag 

dålig och anställda har ett större behov av feedback än vad som idag ges. Medarbetare är 
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intresserad av att få veta hur problem som de rapporterar hanteras. Även hur deras arbete bidrar 

till organisationens helhet, samt bättre information om beslut som påverkar deras 

arbetssituation. De anställda har ofta två olika relationer till sitt arbete, en relation till de närmsta 

cheferna och en relation till själva organisationen. Även om relationen till cheferna är bra och 

givande, är det i relationen till själva organisationen som man kan hitta betydande resultat som 

samhörighet och en vilja att prestera bättre på arbetet. Likaså leder dåliga relationer eller att 

man inte kan identifiera sig med organisationen till stress och sjukdom. Denna grad av 

samhörighet anställda kan få med organisationen handlar till stor del om intern kommunikation, 

att de anställda får möjlighet att presentera sina idéer och att de blir informerade om vad som 

faktiskt händer i organisationen. Endast lite mer än hälften av de anställda känner att de är nöjda 

med den information som de får på arbetsplatsen. Det finns ingen modell som passar all form 

av intern kommunikation men en sak som studien av Ruck och Welch (2012) påvisar är att det 

måste bli en bättre balans mellan kommunikationen som är kopplad till den enskilda individen 

och kommunikationen som sker i ett vidare organisatoriskt perspektiv (Ruck & Welch, 2012, 

pp. 294-301).  

3.3 Intern krisledning och kriskommunikation 

En dansk studie om intern kriskommunikation visar på hur privata företag och organisationer i 

den offentliga sektorn kommunicerar under kriser. Gemensamma möten, specialinsatta möten 

och e-mail visade sig vara de vanligaste kommunikationskanalerna. Undersökningen visade 

också att ju större organisationen var desto mer gick man ifrån den personliga kontakten ”face-

to-face” och utnyttjade e-mail och intranät (Johansen, et al., 2012, pp. 274-275). 

De senaste tio åren har det krisförberedande arbetet ökat i organisationerna och det syns ett 

tydligt samband mellan de organisationer som har krisledning och hur de anställda upplever en 

krissituation. Organisationer med en tydlig krisledning har anställda som är mindre osäkra, 

mindre frustrerande och mindre rädda (Johansen, et al., 2012, p. 276). 

3.4 Tillit och riskkommunikation 

Forskning visar att tillit skapas om det finns en öppen kommunikation inom organisationen. 

Öppen kommunikation bygger på en relation då båda parter uppfattar varandra som villiga och 

mottagliga lyssnare och inte någon som avstår från att delta i kommunikationen. En studie som 

gjordes på ett offshore företag visade att om ledningen hade en öppenhet i kommunikationen 

angående arbetsmiljörisker, så infann sig ett större förtroende gentemot ledningen, även i de 
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fall när informationen som förmedlades var negativ. Öppen kommunikation mellan 

medarbetare och ledning är otroligt viktigt då det finns möjlighet att lära från tidigare misstag. 

När meningsutbyte sker kring säkerhet så leder detta till en ökad riskuppfattning som i sin tur 

genererar säkrare arbetssätt. Om ledningen vill vinna medarbetarnas förtroende så är det av stor 

vikt att engagera dem i säkerhetsprocessen och faktiskt använda sig av den kunskap som de 

besitter. Genom att ha ett utbyte mellan medarbetare och chefer så byggs också förtroendet 

mellan dessa, vilket är av stor vikt vid riskfyllda arbeten (Conchie & Burns, 2008, pp. 141-142).  

 

Inom forskningen om organisationers riskkommunikation finns det två olika inriktningar, 

innehåll och form. Den forskning som berör innehåll handlar om vad som faktiskt 

kommuniceras, medan formen handlar om organisationens handlande. Forskare tycks vara 

överens om att en effektiv kommunikation gällande risker bör vara snabb, korrekt, öppen och 

tydlig (Fredriksson & Pallas, 2011, p. 45). En trovärdig organisation får tyngd i sin 

kommunikation (Coombs, 2012, p. 120), vilket kan visa sig i kommunikatörens strävan av att 

ha en relation byggd på tillit (Olofsson, 2009a, p. 88). 
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4. Teoretisk referensram 

Inom avsnittet för teoretisk referensram kommer Shannons och Weavers 

kommunikationsmodell att förklaras. Modellen har med tiden utvecklas och vi kommer 

presentera en version av Maltezkes utvecklade kommunikationsmodell. Denna innehåller 

teorier om hur man kommunicerar och vi kommer att koppla ihop denna modell med teorier 

om riskkommunikation. Inom modellen anses det att sociala faktorer påverkar både sändarens 

budskap och mottagares uppfattning. Riskperception är en av dessa faktorer som påverkar 

kommunikationen och kommer därför att presenteras nedan. Till sist kommer ett teoriavsnitt 

om tillit att presenteras då även detta har starka kopplingar till riskkommunikation.  

4.1 Kommunikationsteori  

Shannons och Weavers kommunikationsmodell, "Mathematical Theory of Communication", 

arbetades fram under andra världskriget med syftet att nyttja kommunikationskanalerna 

radiovågor och telefonkablar så effektivt som möjligt. Teorin var främst teknisk och matematisk 

inriktad, men Shannon och Weaver menade att den även är tillämpar inom all form av mänsklig 

kommunikation (Fiske, 2009, p. 17). 

 

Modellens första steg är informationskällan, som väljer ett meddelande som denne vill 

förmedla, så som exempelvis bilder eller talade ord. Nästa steg i modellen är sändaren som 

överför meddelandet. I vanligt tal är informationskällan hjärnan och sändaren är rösten, som får 

fram ljudet genom luften. I processen att få meddelandet från avsändaren till mottagaren är det 

ofta oundvikligt att vissa saker läggs till i meddelarsignalen och som sändaren inte hade avsikt 

för. Detta kan exempelvis vara distraktion och onödiga brus. Mottagaren kan å andra sidan ses 

som en omvänd sändare, som tar emot signalen och omvandlar den till det meddelande som 

mottas (Shannon & Weaver, 1964, pp. 7-8). 

 

Modellen har med åren utvecklats. En så kallad återföreningsfaktor (feedback) där mottagaren 

har en chans att svara sändaren har lagts till. Bruset som tidigare endast låg i mediet har 

utvecklas till att finnas med i modellens alla stadier, då brus kan förekomma på flera olika sätt. 

När kommunikation sker kan både avsedd information och icke avsedd information ha effekter 

på hur mottagaren uppfattar det sändaren vill förmedla. Detta kan ibland leda till problem, om 

budskapet tolkas på annat sätt än vad sändaren hade för avsikt (Gutteling & Wiegman, 1996, p. 

27). Begrepp som kodning och avkodning tillfördes därför, vilket är begrepp som har med 
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meningsskapande att göra. Det finns flera olika teorier om kodning i kommunikation, men har 

grundbetydelsen att det finns en mening som sändaren sänder ut och en mening som mottagaren 

uppfattar. Att ett meddelande misstolkas eller inte förstås kan bero på att man har olika 

kodningsprocesser när man sänder och tar emot meddelanden (Larsson, 2008, p. 48). 

Modellen har blivit ännu mer omfattande sedan forskare som Maletzke utvecklade de enheter 

som finns i modellen. För enheten sändare och mottagare har man lagt till faktorer som social 

omgivning, självuppfattning och andra individuella bakgrundsfaktorer. Även vad som sänds, 

alltså budskapet och hur det sänds, kanalen, kan påverka tolkningen och förståelsen meningen 

(Larsson, 2008, p. 49).  

 

 

 

 

Figur 3. Maletzkes kommunikationsmodell. I vissa avseenden skiljer sig vår framställning 

från den ursprungliga modellen för att bättre passa in i vår tolkning av riskkommunikation. 

Se Larsson (2008, p. 49) för originalmodell. 

4.2 Riskkommunikation 

Riskkommunikation är den kommunikation som handlar om det riskförebyggande arbete och 

den kommunikation som rör risk. Viss riskkommunikation som kommuniceras kan vara så 

kallad strategisk riskkommunikation, vilket handlar om den information som sändaren ger ut 

medvetet gällande en risk. Sändaren kan även kommunicera oavsiktlig riskkommunikation, 

vilket kan vara information som inte har till huvudsyfte att förmedla risker (Olofsson, 2009a, 

pp. 70-72). 
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Inom kommunikation brukar man skilja mellan interpersonell kommunikation och 

masskommunikation. Den interpersonella kommunikationen sker mellan två personer, medan 

masskommunikationen kan ha en eller flera sändare och mottagare. Offentlig 

masskommunikation är oftast tillgänglig för allmänheten och går ut via olika kanaler så som 

TV och Internet (Gutteling & Wiegman, 1996, p. 27). När det kommer till riskkommunikation 

i en organisation, är det oftast masskommunikation som används. Det interpersonella sättet att 

kommunicera kan exempelvis röra en enskild chef och medarbetare, medan 

masskommunikation handlar om den information som rör flera inom företaget, dock inte ut till 

allmänheten (Olofsson, 2009a, pp. 70-72). I informationsutbytet är det viktigt att ha i beaktning 

vad som faktiskt sägs, att innehållet är relevant och att hela skedet av kommunikationen sker 

strukturerat (Warg & Wester-Heber, 2001, p. 16). Kopplat till riskkommunikation är det av stor 

vikt att det som kommuniceras är relevant i förhållande till situationen och att dialogen sker 

strukturerat, för att på så vis undvika förvirring och ovisshet. 

 

National Research Council (refererad i Warg & Wester-Heber, 2001, p. 16), menar att i en 

kommunikationsprocess så har alla som anser sig berörd av en risk också legitimitet att 

kommunicera och uttrycka sig om den. 

 

Riskkommunikation är en ömsesidig process som innebär utbyte av information och 

åsikter mellan enskild, grupper och myndigheter/institutioner. Det innehåller flera 

budskap, inte nödvändigtvis om risk, som uttrycker engagemang, åsikter/reaktioner 

gentemot risk eller mot olika åtgärder/strategier för att övervaka och kontrollera risker 

(National Research Council 1989, refererad i Warg & Wester-Heber, 2001, p. 16). 

4.3 Riskperception 

Rörande begreppen riskperception, riskuppfattning och riskförståelse görs det ibland en 

åtskillnad. Olofsson och Öhman beskriver riskperception och riskuppfattning som den enskilda 

"individens mentala hantering av risker" (Olofsson & Öhman, 2009, pp. 273-274). 

Riskperception har att göra med den individuella uppfattningen av risk, medan den objektiva 

riskperceptionen relaterar till experters analyser av risker (Olofsson, 2009b, p. 41). 

Riskförståelse är att ta det ytterligare ett steg då individens kulturella och sociala sammanhang 

har stor betydelse för hur denne uppfattar och handskas med risker. Sammanhang kan innefatta 

bland annat vart man bor, arbetar med och vilka relationer man har. Utifrån detta har individer 
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olika riskförståelse som är personens sätt att hantera och förstå risker (Olofsson & Öhman, 

2009, pp. 273-274). I fortsättningsvis kommer alla tre begreppen (riskperception, 

riskuppfattning och riskförståelse) att användas och vi har valt att inte göra någon åtskillnad 

mellan dessa då vi anser att de är relativt lika i betydelsen. 

 

Slovic (2009) menar att individers perception påverkas bland annat av psykologiska, sociala 

och kulturella faktorer (Slovic, 2009, p. 316), andra teoretiker lägger även till riskkällan som 

en faktor i en individs riskuppfattning (Olofsson, 2009b, p. 47). Uppfattningen av en risk beror 

bland annat på om individen anser att risken är känd eller okänd. Okända risker tycks upplevas 

farligare än de risker som man känner till. En annan faktor är individens förmåga till kontroll i 

riskfyllda situationer. Desto mer kontroll man har över en risk desto mindre riskfyllt verkar den 

vara (Olofsson, 2009b, p. 48). Naturliga risker ses ofta som oundvikliga, medan teknologiska 

upplevs kontrollerbara då de är människoskapade (Xie, et al., 2011, pp. 451-452). Tidigare 

erfarenheter av händelser har även visat sig påverka riskuppfattningen, då människor kan ändra 

sitt beteende för en tid, men för att många gånger återgå till sitt tidigare handlingsmönster. 

Generellt tycks individer bedöma att sannolikheten för att en risk ska inträffa, lägre för sig själv 

än för andra, vilket kallas för orealistisk optimism (Olofsson, 2009b, pp. 50-53). Individers 

förmåga att förhålla sig till risk har inte bara att göra med hur de tänker om den, utan har även 

att göra med känslor. Om sannolikheten är hög för att en risk ska inträffa tenderar känslorna att 

vara mer negativa inför risken, medan det är tvärtom inför en liten risk (Olofsson, 2009b, p. 

54).  

4.4 Tillit 

Tillit eller tilltro menar sociologen Anthony Giddens är en form av förtröstan vilket är en 

nödvändighet när det inte går att ha fullständig kontroll vid osäkra och riskfyllda situationer 

(Giddens, 1996, p. 36). Det finns en viss skillnad mellan begreppen då tillit handlar om den 

som är källan till den information som ges, medan tilltro är något som har med själva 

informationen som källan levererar. Tillit till en person kan grunda sig i eventuella 

bakomliggande avsikter eller intressen. Tilltron till informationen kan grunda sig hur 

sanningsenlig uppgifterna är. Både tilltron till information och tilliten till den som levererar 

informationen kan skilja sig åt, men ses ofta som sammanhängande (Persson, 2004, pp. 6-7). 

 

För att förstå hur människor uppfattar risker av olika slag så är tillit en viktig faktor. Detta på 

grund av att när individers egna erfarenheter eller kunskaper kommer till korta, så litar 
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människor på de samhälleliga system som finns. I många vardagliga situationer där människor 

inte har kontroll kompenserar individer osäkerheten med tillit. Desto mer kontroll en individ 

upplever inför en risk desto mindre riskfyllt upplevs situationen. När det finns kontroll och 

ingenting står på spel så behövs ingen tillit, då det istället råder en känsla av förvissning 

(Olofsson, 2009b, pp. 57-58).  

 

Asymmetriprincipen innebär att det är lättare att förlora tillit än att vinna den. Har tilliten en 

gång raserats kan det ta lång tid att vinna tillbaka den, i vissa fall återvinns den aldrig, vilket 

visar på hur skör den är. Denna princip markerar vikten av att upprätthålla trovärdighet i 

relationerna. Mycket av den kommunikation som sker bygger på att det finns en tillit mellan 

parter (Warg, et al., 2008, p. 24). Vid riskkommunikation är tillit och förtroende särskilt viktigt, 

då risker medför osäkra situationer (Ritzer, 2010, p. 455). Finns det misstro till en person eller 

en organisation så har det visat sig att man heller inte blir observant i vad personen försöker 

förmedla. Finns det ett förtroende från den som kommunicerar risken, är det lättare att ta till sig 

det som förmedlas (Warg, 2000, pp. 57-58). Den som vill kommunicera ut en risk på ett 

effektivt sätt bör alltså anpassa kommunikationen till den tänkta målgruppen i så stor 

utsträckning som det är möjligt. Detta på grund av att individers referensram grundar sig i olika 

föreställningsvärldar vilket omvärlden tolkas genom (Jarlbro, 1998, pp. 120-122).  
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5. Metod 

I metodavsnittet kommer undersökningens genomförande att förklaras. Vi kommer att förklara 

det ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande som ligger till grund för denna studie 

samt att vi kommer för ett resonemang kring studiens tillförlitlighet och etik.  

5.1 Vetenskaplig ansats 

Vid samhällsvetenskapliga undersökningar har empiri och teori en nära koppling, vilket gör att 

man måste ta ställning till de ontologiska och epistemologiska grundläggande ståndpunkterna. 

(Nylén, 2005, pp. 63-65). Enligt Nylén kan man som forskare utgå från fyra frågor som är 

grundläggande av ontologisk och epistemologisk karaktär, för att komma fram till vilket 

ställningstagande man har i studien, dessa fyra frågor berör den sociala verklighetens natur. 

Först tar man ställning till om den empiriska datan är en objektiv verklighet eller om empirin 

framställs ur texten man konstruerar. Sedan tar man ställning till vems röst som ska höras i 

studien, är det studieobjektets eller forskarens. Hur man presenterar materialet har med den 

epistemologiska ambitionen att göra, ska man presentera det som en helhet eller försöka påvisa 

mångfald och motsägelser. Till sist måste man förhålla sig till empirins detaljeringsgrad, hur 

detaljerad datan ska vara (Nylén, 2005, pp. 65-66). 

Nylén sätter dessa ontologiska och epistemologiska ståndpunkter mot varandra i en 

tvådimensionell figur (Nylén, 2005, p. 67). De fyra rutorna som bildas motsvarar de fyra olika 

ståndpunkterna man som forskare kan utgå ifrån. Vi kommer, i vår studie, ha utgångspunkt i 

ruta A, den så kallade ”sammanhållna fallbeskrivningen”. Här utgör empirin en studie av den 

objektiva verkligheten. Vi är inte intresserade av den verklighet vår text kommer att beskriva 

utan vi är intresserade av den verklighet vår text beskriver. Vi vill lägga en objektiv grund som 

sedan kan utsättas för forskarens analys och tolkningar. Fokus ligger alltså på studieobjektens 

berättelse som förklarar den sociala miljö som vi studerar, i detta fall riskkommunikationen i 

en organisation. Vi kommer att försöka redovisa en helhet och för att öka trovärdigheten i det 

redovisade materialet kommer citat att användas (Nylén, 2005, pp. 70-72). 
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Figur 4. Nyléns (2005, p 67) ontologiska-epistemologiska modell. 

Denna ontologiska-epistemologiska ståndpunkt, gör att vi kommer utgå från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv i studien, vilket innebär att individen gör en tolkning, en 

subjektiv bedömning utifrån den objektiva världen vi lever i. Vi delar världen med andra och 

kommer att påverkas av interaktionen med andra individer, vilket gör att vår uppfattning om 

den objektiva världen kommer att förändras beroende på tid och situation (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, pp. 84-85). Vi vill redovisa en objektiv verklighet, men vi är medvetna om att 

vi som forskare och individer alltid på något plan är subjektiva i vår redovisning av den 

empiriska datan. Som den tvådimensionella figur som Nylén visar kan man ligga på olika nivåer 

i de olika rutorna. Vi förhåller oss till den "sammanhållna fallbeskrivningen” men kommer att 

lägga oss närmare mitten i y-axeln ”empiri- forskarens röst”. Vi vill redovisa en helt objektiv 

empiri, men vi anser att detta inte är möjligt så länge vi inte redovisar hela den insamlade datan, 

vilket skulle både vara opraktiskt och ointressant för läsarna av studien (Nylén, 2005, pp. 67-

70). 

5.2 Metoddiskussion 

I samhällsvetenskapliga undersökningar brukar man skilja på kvantitativ och kvalitativ metod. 

Den största skillnaden mellan dessa är att kvantitativa undersökningar innehåller mätbara data 

medan kvalitativa inte gör det. Dock är det forskare som inte håller med om denna uppdelning 

utan anser att det inte finns några tydliga skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar (Bryman, 2012, p. 21). Det gäller att hitta en metod som passar till det man 

syftar att undersöka. I vår undersökning är vi intresserade av hur i motsats till hur många, alltså 
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innehållet och inte frekvensen (Silverman, 2010, pp. 10-11), (Repstad, 1999, p. 9). Vi vill skapa 

oss en bild av det sociala samspel som finns i den valda, miljön, för att kunna beskriva de 

processer som sker (Repstad, 1999, pp. 15-16). Vi anser att det finns en distinkt skillnad mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning och har därför valt att i denna studie använda oss av en 

kvalitativ metod. 

Ett vanligt förhållningssätt när man har en kvalitativ metod är det induktiva förhållningssättet, 

vilket betyder att man undersöker en verklighet som man inte har några större kunskaper om 

och som man på förhand inte har någon klar hypotes om (Halvorsen, 1992, pp. 78-79). Detta 

tillvägagångssätt är ofta svårt att arbeta efter i praktiken och därför har vi valt ett abduktivt 

förhållningsätt i vår studie. Det abduktiva förhållningsättet tillåter oss att utgå från den 

empiririska datan som vi samlar och samtidigt tillåter oss att använda den teoretiska 

förförståelsen vi har för ämnet (Alvesson & Sköldberg, 2008, pp. 55-56). 

Transparens i studierna, framförallt i kvalitativa studier, har fått mycket kritik. Då många 

forskare (framförallt kvantitativa forskare) anser att kvalitativa forskare är dåliga på att beskriva 

exakt hur urvalet av deltagare har gått till och hur man har utfört analysen (Bryman, 2012, p. 

406). Vi hoppas att undvika detta problem i vår studie, genom att vara noggranna med att skriva 

ut varje steg i processen och genom att vara tydliga med att förklara våra tankegångar i det 

analyserade materialet. 

5.3 Insamling av empirin - Intervjuer 

För att genomföra den kvalitativa studien använde vi oss av intervjuer som metod, vilka var 

semistrukturerade. Denna typ av intervju används för att ge forskaren en möjlighet att vara 

flexibel i sina frågeställningar och på så sätt faktiskt få fram vad hen verkligen vill undersöka. 

Det genererar data av bra kvalitet då man i den strukturerade delen bestämmer vilka områden 

intervjun ska behandla och i den mer flexibla delen kan följdfrågor ställas, som passar den 

situation intervjuaren och respondenten befinner sig i vid ett specifikt tillfälle (Gillham, 2008, 

p. 103).  

Enligt tidigare erhållna erfarenheter är riskkommunikation ett begrepp som ibland kan vara 

svårt att definiera och kan ha olika betydelser beroende på vilken kontext begreppet används i. 

Vi valde därför att göra en intervjuguide där vi delade upp våra intervjufrågor i fyra olika 

huvudteman, vilka är definition av risk, riskuppfattning, riskkommunikation och tillit. Vi 

använde oss av teman för att vara säkra på att vi berörde alla de områden vi tyckte var viktiga 
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att få svar på, för att kunna återkoppla till vårt syfte. Då vi vill få en djupare förståelse för 

begreppet riskkommunikation i en organisatorisk kontext måste vi beröra alla områden som 

våra teman tar upp, då tidigare forskning visar att kommunikation både inom området risk och 

kris berör dessa. Att bara använda oss av frågor direkt rörande riskkommunikation skulle bara 

skrapa på ytan. För att få bredd i ämnet ansåg vi att teman var det effektivaste sättet och för att 

få ett djup formulerade vi ett antal intervjufrågor till varje huvudtema. De flesta frågor 

formulerades som öppna för att respondenten själv skulle kunna svara fritt på dessa frågor (se 

appendix 9.1). Några intervjufrågor fick även olika underfrågor och andra frågor fick 

följdfrågor på plats under intervjun, beroende på hur respondenterna svarade. Underfrågor och 

följdfrågor används för att få relevanta svar från respondenterna och för att utvidga 

respondentens svar (Gillham, 2008, pp. 103, 106, 110). För att kunna ställa relevanta följdfrågor 

måste man lyssna aktivt, vilket gjorde att vi undvek att anteckna under intervjuerna och spelade 

istället in dem (Gillham, 2008, p. 55). 

För att intervjuguiden skulle bli så bra som möjligt och för att se att vi formulerat frågorna på 

ett enkelt och tydligt sätt för respondenterna, genomfördes en förpilotstudie. En förpilotstudie 

genomförs för att ta reda på om man behöver ändra om, ta bort, ersätta eller byta plats på frågor 

i intervjuguiden. Förpilotstudien bör utföras på samma sorts forskningsgrupp, men inte på 

samma individer som ska delta i studien (Gillham, 2008, p. 107). Vi hade inte möjlighet att 

använda oss av samma forskningsgrupp, utan vi tog hjälp av ett annat par som också skriver sin 

kandidatuppsats och bad dem komma med kritik på våra intervjufrågor. Efter att förpilotstudien 

hade utförts, korrigerade vi vår intervjuguide efter de tips och synpunkter vi fick. En pilotstudie 

genomfördes sedan, dock med en person inom ett annat verkningsområde, där vi gick igenom 

hela intervjun och fick en förståelse om hur våra frågor kan tolkas av respondenten beroende 

på vilka svar som gavs. Detta ledde till en sista korrigering av intervjuguiden samt att vi fick en 

möjlighet att träna på att genomföra intervjun (Gillham, 2008, pp. 107-108). 

5.3.1 Urval 

Vi genomförde totalt sju intervjuer, vilket blev två personer i chefsposition och fem 

medarbetare. Det finns två olika avdelningar på den delen av företaget vi ville undersöka, drift 

och underhåll. Vi valde ut tre medarbetare från varje avdelning för intervjuer, men en av 

medarbetarna fick sedan förhinder och därför genomfördes fem medarbetarintervjuer. Urvalet 

vi använde oss av var en blandning mellan snöbollseffekten och självselektion. 

Snöbollseffekten innebär att man kontaktar en person för att delta i studien och denna person 
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rekommenderar sedan vidare nästa person att delta i studien och så vidare. Vi fick genom vår 

kontaktperson namnen på alla som arbetade på avdelningarna. Genom en av våra respondenter, 

(en av cheferna), blev vi rekommenderade att välja ut vissa medarbetare, då vi önskade att de 

vi intervjuade hade mer än ett års arbetserfarenhet. Chefen tog sedan med sig denna information 

till ett möte med medarbetarna och frågade vilka som var intresserade av att delta i studien. De 

tre första på varje avdelning som visade intresse valdes ut till studien. Första delen av urvalet 

skedde alltså genom snöbollseffekten medan den sista delen var en typ av självselektion 

(Halvorsen, 1992, pp. 100, 102). Att välja personer som själva valt att delta anser vi är ett 

effektivt sätt att få personer med kunskap om området, då vi tror att personer som själva väljer 

att delta är mer intresserade av ämnet och har därför bra kunskap om det. Detta är en fördel i 

intervjusamanhang, då det är svårt att få fram relevanta uppgifter från någon som inte alls är 

insatt i ämnet. 

Efter att den sjunde intervjun hade slutförts ansåg vi att vi hade uppnått en tillfredställande nivå 

av mättnad, det vill säga att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra någon ny information 

(Carlsson, 1991, p. 22). Vi är medvetna om att vi inte kan vara säkra på att vidare intervjuer 

inte systematiskt skulle skilja sig från de övriga respondenterna (Halvorsen, 1992, p. 101), men 

vi bedömde att vi hade fått tillräckligt med information för att kunna fortsätta vår studie. 

5.3.2. Transkribering 

Vi hade sju intervjuer inbokade på fyra dagar, vilket gjorde att de flesta intervjuer blev 

transkriberade samma dag som de spelades in. En av anledningarna var att det är lättare att tolka 

inspelningen när man har det färskt i minnet, då man kommer ihåg situationen och hur personen 

uttryckte sig, vilket gör det lättare att förstås vad som sägs på inspelningarna (Gillham, 2008, 

p. 168). 

Att transkribera en intervju innebär att man transformerar den, från en form till en annan. När 

man gör denna transformation har man redan börjat sin analys av datan till en viss del, då det 

skrivna språket skiljer sig ifrån det talade språket. Ett bra tal kan verka osammanhängande i 

text och en bra skrift kan verka tråkig i talform (Kvale & Brinkmann, 2009, pp. 193-194). Vi 

valde att göra ordagranna utskrifter av intervjuerna, men sorterade bort utfyllningsord och – 

ljud som till exempel ”hmm”. Inga utskriftskonventioner har heller används vi transkriberingen. 

Vi använde oss av den transkriberingsform som vi ansåg vara mest effektiv till vårt syfte (Kvale 

& Brinkmann, 2009, pp. 196-199). Vi kan med hjälp av texten tänka tillbaka på hur just denna 

intervjusituation gick till och med hjälp av utskriften erinra oss om hur frågorna besvarades och 
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inte bara vad de innehöll. Vi är särskilt intresserade av vad respondenterna faktiskt säger och 

fokuserade därför extra på det (Kvale & Brinkmann, 2009, pp. 196-199). 

Att göra utskrifter av intervjuerna är att göra en tolkning av dem. Man kan därför diskutera både 

tillförlitligheten och pålitligheten på våra utskrifter. Under intervjuerna deltog vi båda, som är 

författare till denna studie, vi lyssnade aktivt och ställde frågor, men när det kommer till 

transkriberingen valde vi att dela upp intervjuerna. Eftersom vi båda är ovana att transkribera 

kan de nedskrivna versionerna skilja sig åt beroende på vem som skrev dem (Kvale & 

Brinkmann, 2009, pp. 200-203). Då vi båda deltog under intervjuerna och analyserade datan 

tillsammans anser vi att en eventuell skillnad i transkriberingen inte hade någon inverkan på 

studien.  

5.4 Tillförlitlighet och pålitlighet 

För att säkerställa en studies trovärdighet brukar man tala om reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten syftar på undersökningens tillförlitlighet, möjligheten att återskapa studien med 

liknande resultat. Validiteten syftar på att man faktiskt har undersökt det man har tänkt sig att 

undersöka (Bryman, 2012, pp. 46-47). Dessa begrepp anser Dahlgren, Emmelin och Winkvist 

(2007) tillhör den kvantitativa grenen av samhällsforskning och anser att man istället bör 

förhålla sig till fyra andra kriterier inom den kvalitativa forskningen (Dahlgren, et al., 2007, pp. 

44-45). Vi har valt att diskutera vår studie utifrån deras fyra kriterier, då vi, som tidigare nämnt, 

valt att hålla oss till de forskare som anser att det finns en uppdelning av den 

samhällsvetenskapliga forskningen och vi anser att dessa kriterier är bättre anpassade till 

kvalitativa undersökningar. 

 

Nedan listas de fyra problemområdena som Dahlgren, Emmelin och Winkvist (2007) anser 

finns i den samhällsvetenskapliga forskningen och de kriterierna som behövs i kvalitativa 

studier för att undvika dessa problem. 

 

Problem    Kvalitativa kriterier 

 Sanningsvärde (Truth value)   Tillförlitlighet (Credibility) 

 Applicerbarhet (Applicability)   Överförbarhet (Transferability) 

 Samstämmighet (Consistency)   Pålitlighet (Dependability) 

 Neutralitet (Neutrality)   Bekräftningsbarhet (Confirmability) 
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För att kunna få ett högt sanningsvärde i studien, att studien verkligen har undersökt vad som 

var menat att undersöka, använder man sig av tillförlitlighet. Hur väl har vi fångat verkligheten 

av det vi studerar, skulle våra studieobjekt känna igen sig i vår studie? Ett sätt att lösa problemet 

är att bringa forskaren och studieobjektet närmare varandra (Dahlgren, et al., 2007, pp. 45-46). 

För att öka tillförlitligheten i vår studie började vi med ett studiebesök på värmeverket för att 

få en förståelse av arbetsplatsen, vi använde oss även av intranätet för att få en insikt i det språk 

som används på arbetet. Vi genomgick även SSG-entre utbildningen, som går att läsa om i 

avsnitt 2.1.1 Jämtkrafts riskhantering. 

 

Hur applicerbar studien är beror på förmågan till överförbarhet, det vill säga, hur passar studien 

in på liknande situationer och problem? Vilket betyder att studien inte är låst till samma 

demografiska variabler (Dahlgren, et al., 2007, p. 49). Bryman (2012) menar att det inte är 

resultatet som är generaliserbart utan att upptäckterna man gör i den kvalitativa studien som 

kan användas till att göra generaliserbara teorier (Bryman, 2012, p. 406). Vårt mål är inte att 

kunna generalisera till en hel population, utan att försöka hitta en grundläggande förklaring på 

våra frågeställningar. Resultatet kan vara överförningsbart på andra områden, men utan att ha 

undersökt de andra områdena, kan vi inte uttala oss om hur stor överförbarhet vår studie har. 

 

Studiens pålitlighet syftar till förmågan att göra om studien, komma till samma slutsats och få 

ett liknande resultat (Bryman, 2012, p. 50). Detta anser vi, precis som Dahlgren, Emmelin och 

Winkvist (2007) är svårt om inte näst intill omöjligt i en kvalitativ studie. Precis som vi har 

beskrivit i vårt förhållningssätt till det socialkonstruktiva perspektivet kommer studieobjekten 

under studiens gång bli påverkade av själva studien (Alvesson & Sköldberg, 2008, pp. 84-85). 

De kommer få en annan förståelse för ämnet och kommer med stor sannolikhet inte att agera 

på samma sätt om en ny studie utfördes igen. För att öka pålitligheten i studien anser vi det är 

viktig med transparens i hela undersökningen. 

 

Neutralitet hänvisar till att forskaren distanserar sig från studieobjektet, vilket är ett problem i 

kvalitativa studier då man som forskare ofta är så nära sina studieobjekt att någon form av 

interaktion kommer att ske. Bekräfningsbarhet syftar då inte på objektiviteten i hela studien 

utan objektiviteten i den framställda datan, än neutraliteten i forskaren (Dahlgren, et al., 2007, 

p. 51). I vår studie använde vi oss av intervjuer indelade i olika teman och redan där gjorde vi 

ett urval, baserade på egna erfarenheter och kunskaper. Intervjuerna har sedan transkriberats 

och resultatet har tolkats. De resonemang som förs i studien går att hänvisa tillbaka till de 
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resultat som presenteras, men vi anser att det kan vara svårt att dra det så långt som att säga att 

datan är helt objektiv. Vi som forskare har flera gånger gjort tolkningar och urval av den 

empiriska datans framtagning och framställning. Även då vi inte medvetet har gjort några 

subjektiva bedömningar och försökt hålla oss objektiva till datan, så är vi människor med 

känslor, vilket i viss mån kommer påverka resultatet (Gillham, 2008, p. 23). 

5.5 Analysmetod – Tematisk analys 

För att kunna hantera den insamlade datan valde vi att använda oss av tematisk analys. Tematisk 

analys är en form av data reduktion, vilket betyder att man sammanfattar, kodar och 

kategoriserar datan för att kunna få en jämförelse mellan den insamlade datan och för att kunna 

få ut essensen av materialet (Given, 2008, p. 2). Enligt Hayes (2011) finns det två olika sorters 

tematiska analyser och vi kommer att utgå från den induktiva tematiska analysen, men då vi har 

ett abduktivt förhållningssätt kommer några delar att kännas igen från den teoriledda tematiska 

analysen (Hayes, 2011, p. 176). 

Enligt den induktiva tematiska analysen ska man gå igenom fem steg när man analyserar 

materialet. Det första är att transkribera datan, vilket finns beskrivet i avsnitt 5.3.2 

Transkibering. I steg två läser man igenom hela den empiriska datan, intervju för intervju och 

skriver ner all information som är intressant för forskningsämnet (Hayes, 2011, p. 176). För att 

underlätta denna process använde vi överstrykningspennor, som fick markera all information i 

texten som var relevant. Då vi har ett abduktivt förhållningsätt kommer vi att beröra den 

teoriledda tematiska analysen, som går ut på att man genom att ha studerat teorin, sätter upp 

teman, som man sedan letar efter i datan (Hayes, 2011, pp. 179-180). Dessa teman är de som vi 

har använt oss av i intervjuguiden, dock kommer tyngden ligga på den induktiva tematiska 

analysen.  

Nästa steg i processen blev att sortera den information som vi hade valt ut, vilket resulterade i 

att olika teman började ta sin form (Hayes, 2011, p. 176). Vi antecknade de olika teman vi 

tyckte kunna urskilja i texterna. Varje tema fick var sitt nummer och vi gick än engång igenom 

alla intervjuerna som hörde ihop med textavsnitten. Detta var en tidskrävande process, men för 

att kunna hantera materialet på bästa sätt ville vi hålla oss så nära den induktiva tematiska 

analysen som möjligt. Det är lätt att missa något i materialet, därför är det viktigt att man går 

igenom all text igen om man hittar något nytt tema (Hayes, 2011, pp. 176-177). Vi gick båda 

igenom allt material för att vi inte skulle missa något. Vissa stycken fick flera olika teman 

kopplade till sig och vi lade även till teman under analysens gång. När första numreringen var 
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färdig gick vi igenom analysen igen och slog ihop teman som vi ansåg låg nära varandra och 

hade till största delen markerats i samma stycken. När man har gått igenom texten på nytt är 

det dags att konstruera en presentabel form av analysen. Även detta sker i olika steg, då man 

först bör skapa en bra benämning på de teman som man har hittat. Vår text bestod tillslut av tre 

huvudteman och nio underteman. Till sist tog vi ut relevanta citat, vilket reflekterar temat på 

ett klart och tydligt sätt (Hayes, 2011, p. 177). I avsnitt 6. Resultat och analys kommer de två 

sista stegen att presenteras på ett tydligt sätt, där vi har skapat namn på temana och valt ut citat 

för att få en tydlig och nära koppling till den empiriska datan.  

5.6 Etiskt förhållningssätt  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det fyra olika etiska riktlinjer att förhålla sig till när 

man gör en studie där studieobjektet på något vis innehåller människor. Dessa är: 

 Informerat samtycke 

 Konfidentialitet 

 Konsekvenser 

 Forskarens roll 

I vår studie har vi på ett eller annat sätt förhållit oss till alla dessa områden. Två områden ansåg 

vi vara viktigare; informerat samtycke och konfidentialitet, vilket gjorde att vi lade ner mer 

arbete på dessa. Informerat samtycke ska innehålla undersökningens allmänna syfte, vilka 

risker och fördelar som kan bli konsekvensen av att delta i undersökningen och hur materialet 

kommer att hanteras (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 87). Vi valde att i ett mail till 

respondenterna meddela om hur deras uppgifter kommer att behandlas, alltså hur 

konfidentialiteten kommer att gå till. Vi informerade om att studien kommer att spelas in, att 

deltagande i studien är helt frivilligt och att man kan avbryta deltagandet när som helst. Vi 

meddelade också att man kan få tillgång till studien när den är färdig (se appendix 9.2). Vi valde 

att göra detta i ett mail då de tilltänkta respondenterna skulle få chansen att i lugn och ro tänka 

över sitt deltagande. Detta på grund av att respondenterna blev tillfrågade att delta i 

undersökningen av sin chef. Vissa kan då ha känt sig pressade att delta, vilket vi önskade få 

bort. När det kom till själva intervjutillfället informerade vi igen om dessa punkter och gick in 

och förklarade lite djupare vad som menades med dessa. 

Respondenterna fick information om intervjuns syfte och att de skulle vara anonyma i studien, 

men att det fanns en risk att de övriga medarbetare kanske kunde lista ut vem som hade sagt 
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vad, beroende på vilka som vet att dem deltagit i studien och att de är ett få antal deltagande. 

Vi informerade även att vi kommer att identifiera respondenterna som medarbetare respektive 

chefer, beroende på vilken position de har. Vi berättade att materialet som spelades in endast 

kommer att höras av oss samt att transkriberingen endast kommer att vara oss behjälpligt när vi 

ska analysera materialet. Dessa kommer sedan att kasseras. Vi påminde än en gång om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. Vi avslutade varje 

intervju med att fråga om de har något att tillägga eller några övriga frågor angående studien 

samt att de kan nå oss via mail om det fanns några ytterligare funderingar vid ett senare tillfälle. 

Vi har alltså lagt fokus på informerat samtycke och konfidentialiteten när det kommer till etiken 

runt våra respondenter. Vi ansåg att våra intervjufrågor inte behandlade så djupa personliga 

frågor så att vi var tvungna att förbereda oss på vilka biverkningar respondenterna kunde få på 

grund av sitt deltagande. Frågor som exempelvis skulle resultera i att man berättar saker man 

inte tänk eller att intervjun går över till en mer terapeutisk sektion (Kvale & Brinkmann, 2009, 

pp. 89-90). 

Forskarens egen moral har också en stor betydelse i hur studien framställs och vilken 

vetenskaplig kvalitet som publiceras. Forskarens oberoende är även något som bör diskuteras, 

då man kan bli påverkad av de som finansierar projektet och de som deltar i det. Detta gör att 

man kanske ibland bortser från vissa resultat, beroende på vilka band man har med de olika 

grupperna (Kvale & Brinkmann, 2009, pp. 90-91). Denna dragkamp kände även vi av i vår 

studie, då vi har krav på oss från universitetet att framställa uppsatsen på ett visst sätt, samtidigt 

som vi vill kunna presentera relevanta data och resultat för vårt värdföretag. Ofta skiljer sig den 

akademiska världen och affärssektorn och dessa eftersöker därför olika fokusområden i studien. 

Samtidigt som vi ska förhålla oss till dessa vill vi försöka vara objektiva i förhållande till de 

data vi får fram från respondenterna. Som tidigare nämnts är objektivitet något som är relativt 

när man gör kvalitativa studier, vilket kan läsas mer om i avsnitt 5.1 Vetenskaplig ansats. 

5.6.1 Etiskt ställningstagande gentemot värdföretaget 

Vi har skrivit om etiken som vi som forskare bör förhålla oss till när det gäller våra 

intervjuobjekt, men då vi blev inbjudna av ett företag, att undersöka deras verksamhet har vi 

vissa skyldigheter även mot dem. Vi vill inte att informationen i denna studie ska skada 

företaget på något sätt, utan att det blir en informativ studie både ur en akademisk sociologisk 

synvinkel och för vårt värdföretag. Innan vi började med studien skrev vi på ett sekretessavtal 

med Jämtkraft, vilket säkerställde att vi inte kommer sprida vidare några affärshemligheter eller 
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andra uppgifter som kan komma att skada Jämtkraft. Även vår handledare omfattades av detta 

avtal, så att vi fritt kunde diskutera med henne. Vi var dock tvungna att byta handledare under 

studiens gång och den nya handledaren omfattades inte av sekretessavtalet. Detta gjorde, att vi 

kände, att vi inte hade samma möjlighet att fritt kunna diskutera den empiriska datan med 

henne.  

Sekretessavtalet gjorde att vi kunde få tillgång till Jämtkrafts intranät, 

tillbudsrapporteringssystem samt policys. Vi anser att de uppgifter vi kommer presentera i 

denna studie inte omfattas av det sekretessavtal vi har med Jämtkraft och kan därför obehindrat 

använda oss av de data vi har samlat in. Datan kan i viss mån identifiera förbättringsmöjligheter 

på Jämtkraft som arbetsplats och vi hoppas att de ser denna studie som en början på ett 

utvecklingsarbete, för att kunna stärka företaget och deras varumärke. Men för att säkerställa 

att vi faktiskt inte bryter mot sekretessavtalet erbjöds vår kontaktperson på Jämtkraft att läsa 

igenom studien innan den lämnades in till Mittuniversitetet för bedömning. 
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6. Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer vi att sammanställa resultaten vi har fått fram och koppla samman 

dem till de teorier och forskning vi tidigare har presenterat. Detta i avsikt för att skapa en 

djupare förståelse för vårt studieområde, intern riskkommunikation. Som man ser i Shannon 

och Weavers utvecklade kommunikationsmodell (Larsson, 2008, p. 49), är kommunikation en 

komplex process. Det är många moment att ta hänsyn till och det är många individuella faktorer 

att beakta. Vi har försökt att identifiera de viktigaste moment och faktorer när det kommer till 

intern riskkommunikation på Jämtkraft.  

 

Det empiriska materialet har bearbetats med tematisk analys och nedan kommer tre 

huvudteman, som har identifierats i processen, att presenteras. Varje huvudtema, som är 

kommunikation, riskperception och tillit, har en till fem underteman, dessa underteman kommer 

att presenteras löpande i texten för att ge en sammanhängande och strukturerad resultat- och 

analyspresentation.  

6.1 Tema 1: Kommunikation 

I följande avsnitt kommer temat kommunikation att presenteras och analyseras. I den empiriska 

datan har vi identifierat fem underteman till kommunikation, vilka är information, kanaler, 

brus, omvärldsbevakning och utbildning.  

6.1.1 Tema 1: Resultat och analys 

Generellt ser vi att kommunikationen på Jämtkraft är varierande, både när det gäller hur 

kommunikationen sker och vad de kommunicerar om. Vi ser tydliga tendenser att 

kommunikationen blir mer och mer opersonlig ju längre den behöver färdas i företaget, både 

om man ser till den geografiska längden och det hierarkiska avståndet mellan medarbetare och 

chefer. I likhet med den forskning som Johansen, Aggerholm och Frandsen (2012) presenterar, 

tenderar större företag att gå ifrån den personliga kontakten, “face-to-face”, för att kunna 

använda sig av masskommunikation.  

 

”Det kommer något [mail] ibland, det är ju förmodligen för hela koncernen…” 

 

Vad man kommunicerar varierar även det, informanterna talar om en tydlig uppdelning mellan 

den informella och formella kommunikation som Kraut, Fish, Root och Chalfonte (1990) 
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presenterar. Det informella sättet att kommunicera är bland annat runt fikabordet och på 

lunchrasten, medan den formella kommunikationen kan ske via personalmöten och som tidigare 

nämnts, via mail. Företaget har ingen strukturerad omvärldsbevakning, vilket gör att 

information gällande framförallt risker och stora olyckor på liknande arbetsplatser tillhör den 

informella kommunikationen.  

 

”... jag drog ju någon historia, sådana historier dyker upp och man diskuterar, fast 

det är ju mer runt fikabordet, det är inte så mycket strukturerat och organiserat…” 

  

En mer formell kommunikation mellan medarbetare och chefer är viktig för att de ska kunna 

lära sig från tidigare misstag. Meningsutbyte kring säkerhet ökar riskuppfattningen och om 

cheferna vill vinna medarbetarnas förtroende är det viktigt att engagera dem och använda sig 

av den kunskap som de besitter (Conchie & Burns, 2008, pp. 141-142). En av de mer formella 

kommunikationsvägarna som används på enheten var veckomöten, där den stående punkten 

arbetsmiljö fanns med på dagordningen. Dock diskuteras det mer risker som är av teknisk natur, 

än arbetsmiljöfrågor. Mötesformen kan ses både som masskommunikation och interpersonell 

kommunikation beroende på hur mötet är utformad. Man kan "stå och mässa" vilket en av 

cheferna förklarade att han vill bygga bort och istället inrikta mötena på mer personliga 

dialoger. 

 

“Jag vill ju inte jobba med ordergivning, jag vill ju hålla på med dialog” 

 

Att ha en kommunikation och inte bara en information är något som ovanstående chef tycks ha 

förstått är viktigt för att nå en effektiv riskkommunikation. Warg och Wester-Herber pekar på 

interaktionen med den andra parten som en viktig del i kommunikation för att undvika 

förvirring och ovisshet (Warg & Wester-Heber, 2001, p. 16). Wardman menar att de som berörs 

av riskkommunikation måste också ha goda förutsättningar att komma till tals (Wardman, 2008, 

p. 1628) vilket i denna kontext är via möten där det finns möjlighet till diskussion och reflektion. 

Man kan då på ett enklare och mer naturligt sätt ge feedback på den information som förmedlas 

(Larsson, 2008, p. 48). På så sätt utvecklar man den enkelriktade envägskommunikationen, risk 

message model, till att bli en dubbelriktad tvåvägskommunikation, risk dialouge (Olofsson, 

2009, p. 75; Wardman, 2008, p. 1627) där större fokus läggs på interaktion och förståelse 

(Gutteling & Wiegman, 1996, p. 27).  
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Enligt Maletzkes kommunikationsmodell har kanalen som används vid information och 

kommunikation en stor betydelse, då budskapet kan förändras beroende på vilka kanaler som 

används. Innebörden är i grunden detsamma men kan uppfattas och tolkas på olika sätt av 

mottagaren (Larsson, 2008, p. 49). Att använda sig av kanalen mail är en form av 

masskommunikation, vilket är ett smidigt sätt att informera om risker, om cheferna vill nå ut 

till ett större antal anställda (Gutteling & Wiegman, 1996, p. 27). Dock föredrar medarbetarna 

någon form av mer interpersonell riskkommunikation där man pratar öga mot öga med dem 

som förmedlar risker (Gutteling & Wiegman, 1996, p. 27).  

 

“Det bästa är ju ansikte mot ansikte och då vet man ju att det har gått fram också” 

 

Alla anställda och entreprenörer som ska arbeta på Jämtkrafts anläggning i Lugnvik genomgår 

en individuell webbaserad utbildning. Denna utbildning ger grundläggande information om 

arbetsmiljörisker och de regler och riktlinjer som gäller på Jämtkraft. Här märks det tydligt 

bland medarbetarna att en personlig kontakt är att föredra vid utbildning, så att det finns 

möjlighet till dialog och diskussion kring frågor som kan uppstå.  

 

“... en heldagskurs, med någon som kan, att få en personlig kontakt” 

 

“Det bästa vore ju om man kunde ha en kurs med en lärare…” 

 

Cheferna är mer positivt inställda till denna form av webbaserade utbildningar. En av cheferna 

ger ändå förslaget att man kanske skulle ha haft en gemensam säkerhetsgenomgång. 

 

“Man kanske skulle ha haft en större säkerhetsgenomgång med alla först och 

diskutera säkerhet. Det funkar visserligen bra med webbutbildningar, men man får ju 

inte samma kommunikation och dialog kring frågorna” 

 

I övrig kommunikation anser cheferna att den personliga “face-to-face” kontakten är att föredra.  

 

"Praktiskt är ju mail, men det är inte det som fungerar bäst. Vill du ut med 

information fort är mail bra, men vill du veta att informationen når fram då måste 

man träffa folk och sitta i samma rum och prata om det. Möten är att föredra om 

man vill få resultat" 
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En av medarbetarna tar upp problematiken med att man i företaget arbetar i treskift. Om 

personlig kontakt ska ske, måste den då ske tre gånger, för att alla medarbetare ska kunna få 

tillgång till samma information.  

 

“Största problemet hos oss är att det är skiftgång på driften, det är ju att få ut 

information till alla och att veta att alla, att få någon återkoppling på att dem har 

tagit emot den, det kan vara ganska svårt. Att de som jobbar nu i helgen, dem är ju 

ledig en vecka sen, så kommer de tillbaka och kanske jobbar natt så då träffar man 

dem inte på hela den veckan heller, ansikte mot ansikte (…) ja, kommunikation är 

alltid svårt, så det är nog det största problemet” 

 

Att bara använda sig av dubbelriktad kommunikation på företaget är inte önskvärt av 

medarbetarna, utan man vill, beroende på riskerna även ha “ren” information. En av 

medarbetarna tar upp ett exempel med risken att inte veta var och när olika entreprenörer 

befinner sig på området. 

 

“... oftast är det kanske sådan information, skulle ju tala om mycket, rent vardagligt, 

att nu är dem där och där, bara så du vet” 

 

Precis som Olofsson och Öhman (2006, p. 11) påpekar, är den utvecklingen som har skett under 

slutet av 1900-talet, där riskkommunikation har gått från envägskommunikation till en 

tvåvägskommunikation mer teoretisk än verklig. Jämtkraft har tydliga inslag av ”risk message 

model”, vilket även medarbetarna i vissa fall tycker är det mest praktiska sättet att 

kommunicera. En blandning av ”risk message model” och ”risk dialogue” är den kombination 

som de flesta respondenterna på företaget verkar föredra.  

 

Ett par medarbetare uttryckte sin önskan om att få den information som idag förmedlas från 

företaget och chefer på ett tydligare sätt.  

 

"Att få folk att läsa byråkratisk text, det går liksom inte" 

 

Inom riskkommunikationsforskningen är innehållet i det som kommuniceras av stor vikt, då 

innehållet ska vara korrekt och tydligt, man ska kunna få information snabbt och den ska vara 

lättillgänglig och öppen (Fredriksson & Pallas, 2011, p. 45). Flera av medarbetarna gav 

förslagen att använda sig av skyltar med korta koncisa meddelanden. 
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"Lite mer handfast kanske, en stor skylt. Jag tror det är det som gäller om man ska 

fatta och att det ska gå fram till folk. Här är det farligt, passa dig! Här kan du halka! 

Här kan du bränna dig..." 

 

"... en skylt är kanske bra att visa, gå inte här, eller gör inte si eller så" 

 

Detta kan ses som ett tecken på att det behövs mer struktur och tydlighet när det gäller all 

information om risker (Warg & Wester-Heber, 2001, p. 16). Budskapet verkar försvinna i långa 

ointressanta texter. Ett fåtal medarbetare anser att de är nöjda bara saker och ting finns 

dokumenterat, medan majoriteten anser att budskapet, det som förmedlas, verkligen förstås och 

kan omsättas i praktiken är det viktigaste. När man använder masskommunikationskanaler så 

som mail, anser både chefer och medarbetare att det ibland kan bli lite väl mycket information. 

Båda parter upplever en viss mättnad på den information som de får samtidigt som en av 

cheferna påpekar att man aldrig känner att man har tillräckligt med information. 

 

"Tillräckligt kan jag väl aldrig känna, men skulle jag få all den informationen så vet 

jag inte hur jag skulle hinna med att mäkta med och sortera och ta hand om den 

heller" 

 

För mycket information kan uppfattas, genom Maletzkes kommunikationsmodell, som brus, 

vilket är störningar som påverkar det man vill förmedla. Vid mailkommunikation är det inte 

bara riskinformation som förmedlas, utan till största delen används kanalen till annan 

informationsspridning. Bruset i detta fall blir den otydlighet som sker när mottagaren själv 

måste sålla ut det som är viktigt och hela tiden blir distraherad av annan information (Larsson, 

2008, p. 48).  

 

"Det kommer så mycket information så ibland så kopplar man bort saker. Man gör 

sina egna prioriteringar och val och lyssnar på det man känner. Det kommer ju 

mycket hela tiden…” 

 

Personer som är mer intresserade av risker eller har en bestämd uppfattning om dem, tenderar 

att tillgodose sig riskinformationen i större utsträckning än personer som inte gör det. Därför 

bör man ha i åtanke att riskperceptionen påverkas av olika psykologiska, sociala och kulturella 

faktorer (Slovic, 2009, p. 316), vilket leder analysen vidare till nästa tema, riskperception. 
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6.2 Tema 2: Riskperception 

I följande avsnitt kommer temat riskperception att presenteras och analyseras. I den empiriska 

datan har vi identifierat två underteman till riskperception, vilka är motivation och kultur.  

6.2.1 Tema 2: Resultat och analys 

Hur man uppfattar en risk kommer inte bara påverka hur risken hanteras, utan även om hur man 

talar och kommunicerar om den (Olofsson & Öhman, 2009, pp. 273-274). Beroende på om 

risken är naturligt konstruerad eller människogjord, kommer den att uppfattas olika (Beck, 

1998, p. 305). Forskning gjord av Xie (2011) visar att det är möjligheten till kontroll som får 

oss att uppfatta riskerna olika. En naturlig risk ses ofta som oundvikligt och inget man kan göra 

något åt, vilket gör att känslorna som är förknippade med denna risk är mer av sympatisk 

karaktär för de drabbade. Teknologiska risker, vilket är människoskapade, anses mer 

kontrollerbara, vilket gör att de genererar starkare känslor, så som ilska, då man ofta vill hitta 

någon som är ansvarig för risken (Xie, et al., 2011, pp. 451-452). Riskerna som finns bland 

respondenterna på Jämtkraft är främst människokonstruerade och här förknippas ordet risk med 

något negativt, ofta kopplat till någon form av personskada. 

 

”En risk är väl när man har något som kan gå på tok” 

 

”Här är det framförallt fallolyckor eller att man bränner sig på någonting” 

 

En av cheferna ansåg att risk, ur ett långsiktigt perspektiv, i första hand hade med ekonomi att 

göra. Respondenten menade att det allvarligaste som kunde hända för medarbetarna, var om 

företaget inte längre fanns kvar, då jobb skulle gå förlorade. 

 

” … finns det ekonomiska risker och det kanske inte är så allvarliga här och nu, men 

tänker man på det i det stora hela så kan det vara ännu allvarligare. Om våra kunder 

slutar köpa det vi säljer, det är ju riskfullt och då kanske vi inte finns som företag” 

 

Enligt Olofsson och Öhman påverkas individens riskuppfattning av det sociala sammanhanget 

(Olofsson & Öhman, 2009, pp. 273-274), vilket arbetsplatsen är en del av. Även om 

respondenterna arbetar på samma företag så kan de ha olika uppfattningar om risk, vilket kan 

bero på olika arbetsuppgifter. Det går att se ett tydligt samband mellan medarbetarna och en av 

cheferna och hur dessa talar om risker, då de ofta rör sig i samma miljö, medan den andra 
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responderande chefen varken delade samma miljö eller arbetsuppgifter som de andra och hade 

då inte heller hade samma riskuppfattning. 

 

När man värderar risker grundar sig besluten ofta i tidigare erfarenheter (Olofsson, 2009b, pp. 

50-53). Detta visade sig i intervjuerna att om en medarbetare hade varit med om en olycka på 

arbetet, ansågs också risken för den sortens olycka skulle hända igen, som stor.  

 

“... det är nog klämrisk, tror jag (…) det är väl den som jag har gjort mig illa på om 

man säger så. (…) jag har klämt mig, eller klämt fingret” 

 

Individer bedömer ofta att sannolikheten för att en risk ska inträffa andra som högre, än att själv 

råka ut för en risk, så kallad orealistisk optimism (Olofsson, 2009b, p. 51). Datan visar på att 

alla deltagare ansåg att riskerna var större eller allvarligare när man pratade generellt om 

arbetsplatsen. Medan de riskerna som de kopplade till sig själva var av betydligt mindre 

karaktär. 

”… roterande maskiner (…) höga tryck och temperaturer” 

 

“ensamarbete, klämrisk (...) vi håller ju på med ånga, så det är ju kvävning då...” 

 

Medan de riskerna som de kopplade till sig själva var av betydligt mindre karaktär. 

 

”… rent personligen är ju inte jag utsatt för någon risk i alla fall, det är skärsår på 

nått papper” 

 

Som tabellen i avsnitt 2.1.1 Jämtkrafts riskhantering visar sker det lika många 

tillbudsrapporteringar som olycksfall samt ett mycket lägre antal riskobservationer. Cheferna 

önskar att tillbudsrapporteringen skulle öka, i förhoppning om att kunna förebygga olyckor. 

Medarbetarna berättar att de många gånger är dåliga på att rapportera tillbud och att det skulle 

kunna gå att rapportera mycket mer.  

 

“... det har jag väl gjort men det är väl inte så ofta. Det kan jag inte påstå, man skulle 

kunna göra det mycket oftare” 
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För att få upp antalet tillbudsrapporter kan det handla om att öka förståelsen och 

riskmedvetenheten bland medarbetarna. 

 

”Jag tror inte alla ser kopplingen varför man ska skriva tillbud” 

 

Hur en individ förhåller sig till risk grundar sig till stor del i den individuella uppfattningen av 

risk (Olofsson, 2009b, p. 41). Olofsson och Öhman nämner att individers förmåga att förhålla 

sig till risk har inte bara att göra med hur de tänker om den, utan är också baserade på känslor. 

Om det finns en hög sannolikhet för att en risk ska inträffa så tenderar känslorna vara mer 

negativa inför risken, vilket kan kopplas ihop med en större benägenhet av att vilja rapportera. 

Samma sak gäller om det är en liten chans för att en risk kan inträffa, så tenderar känslorna att 

inte vara lika starka och därmed kan motivationen till att rapportera vara lägre (Olofsson, 2009b, 

p. 54). Att inte rapportera en risk kan helt enkelt ha att göra med en individs individuella 

riskuppfattning och känslorna till risken. 

 

En av cheferna menar att det gäller att jobba med kulturen, så att det blir positivt att rapportera 

risker.  

 

“Jobba med kulturen, för mig är det viktigt. Det jag kan göra är att jobba med 

kulturen, att få människor att vilja tycka att det är viktigt, förstå att det är viktigt att 

rapportera och att hjälpas åt att minimera risker” 

 

Inom arbetsplatsen finns både kulturella och sociala sammanhang som kan vara av betydelse 

för hur man ser på risker (Olofsson & Öhman, 2009, pp. 273-274). En av cheferna berättade att 

de utlovade en tårta vid införandet av ett miljösystem och rapportering kring detta system. Detta 

för att ändra kulturen och visa att det är okej att informera om avvikelser och att det till och 

med är något bra. Belöning var också något som en av medarbetarna tog upp, om än på ett litet 

skämtsamt sätt. 

 

”Trisslott varje gång man skriver” 

 

Andra medarbetare berättade om olika satsningar som Jämtkraft har gjort för att få de anställda 

att lyfta upp de faror och risker de upptäckte på arbetsplatsen och visst ökade medvetandet ett 

tag, men återgick sedan till det normala igen. Det är svårt att förändra ett beteende eller en 
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kultur. Olofsson (2009b, p. 50-53) nämner att tidigare erfarenheter av en händelse påverkar 

uppfattningen och därmed ändrar man sitt beteende, men många gånger återgår personen till 

tidigare rutiner. Det räcker inte med en stor händelse, för att ändra ett beteende, utan man måste 

hela tiden aktivt arbeta för att förändra en kultur.  

 

Forskning av Ruck och Welch (2012, p. 295) visar att anställda är intresserade av att veta hur 

problem som rapporteras hanteras i företaget. Det är viktigt för anställda att ha en bra relation 

till själva företaget då detta skapar en högre grad av samhörighet, vilket resulterar i att man vill 

prestera bättre på arbetet.  

 

“... det är för sin egen skull att man dokumenterar (...) vad som händer med själva 

dokumentet det vet jag inte, det sparas ju, men sen vad de gör med det vet jag inte” 

 

Genom att öka återkopplingen från företaget, ökar inte bara förståelsen för hur man hanterar 

risker inom företaget, utan även benägenheten av att rapportera risker igen, då man som 

medarbetare är mer mån om en organisation som man känner sig delaktig i (Ruck & Welch, 

2012, pp. 294-301). Återkoppling leder inte bara till ett ökat förtroende mellan företaget och 

medarbetare, utan också mellan medarbetare och chefer, vilket för oss in på nästa tema, tillit. 

6.3 Tema 3: Tillit 

I detta avsnitt kommer temat tillit att presenteras och analyseras. I den empiriska datan har vi 

identifierat två underteman till tillit, vilka är struktur och tilltro.  

6.3.1 Tema 3: Resultat och analys 

Överlag är tilliten på företaget stort, både mellan medarbetare och chefer. Vissa medarbetare 

påpekade att de hade en högre tillit till de chefer som fanns i närheten, som var mer involverad 

i det dagliga arbetet, än till de chefer som befann sig på huvudkontoret. 

 

”I alla fall förtroende här, här på området är de måna om att det ska fungera och mån 

om personalen och så. Men sen har man dem högre upp som man inte ser skymten 

av, dem har man inte så mycket förtroende för” 

 

Att det finns brister i tilliten mellan medarbetarna och cheferna kan komma att påverka 

medarbetarnas uppfattning om de risker som cheferna högre upp i företaget förmedlar. Om 
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förtroendet brister mellan de kommunicerande parterna leder det till att mottagaren inte är lika 

observant på vad som förmedlas. Att förmedla ett budskap till en mottagare som inte är öppen 

för att ta emot det, ger stora svårigheter i informationsprocessen (Warg, 2000, pp. 57-58). Enligt 

asymmetriprincipen är det lättare att förlora tillit än att vinna den. Att få tillbaka förlorat 

förtroende är en lång process, om än viktigt ur ett organisatoriskt perspektiv. Negativa händelser 

kommer att ta större plats än händelser av mer positiv karaktär, då den negativa bilden tenderar 

att snabbt öka och rota sig djupare, vilket leder till en negativ nedåtgående spiral (Warg, et al., 

2008, p. 24). Forskning visar att tillit skapas om det finns en öppen kommunikation inom 

organisationen. Även information av negativ art mottas med större förtroende och inte enbart 

på ett negativt sätt, när det finns en öppen dialog (Conchie & Burns, 2008, pp. 141-142).  

 

“... vi har väldigt högt till tak, vi behöver aldrig tänka på att det ska bli några 

negativa konsekvenser om man skulle ta upp något…” 

 

Tilliten och tilltron är tätt sammankopplade med hur man uppfattar och tolkar informationen 

som lämnas. Man avväger vilka intressen personen har som lämnar informationen, samt hur 

sanningsenlig själva informationen är (Persson, 2004, pp. 6-7). Även då det finns en liten 

variation bland tilliten mellan medarbetare och chefer, framgår det av intervjuerna att det finns 

en hög tilltro till det som förmedlas mellan chefer och medarbetare. De litar till att den 

information som de får, är relevant och korrekt.  

 

“ ... till 99 procent är man väl överens med deras [ledningens] rapportering…” 

 

Som tidigare nämnts berättade både chefer och medarbetare att det är många risker som inte 

rapporteras in och att det skulle kunna gå att rapportera mycket mer. Cheferna har antagit att 

medarbetarna inte vågar rapportera in risker, då det skulle kunna reflektera negativt på de 

medarbetare som rapporterar. 

 

“Det blir ju inneboende motstånd, att man vill ju inte gärna rapportera något som är 

fel” 

 

“Att man känner att man har gjort fel. Är rädd för att man ska få något straff på 

något sätt” 
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Conchie och Burns (2008) menar att när meningsutbyte sker kring säkerhet så leder detta ofta 

till en ökad riskuppfattning som i sin tur genererar säkrare arbetssätt och policys. Om ledningen 

vill öka medarbetarnas förtroende, som de anser är bristfällig, gäller det att engagera 

medarbetarna i säkerhetsprocessen och använda sig av den kunskap som de besitter (Conchie 

& Burns, 2008, pp. 141-142). 

 

Få medarbetare håller med om att anledningen till att man inte informerar överordnade om de 

risker man upptäcker i det dagliga arbetet, är att man inte vågar. En medarbetare nämnde dock 

att man kanske inte rapporterar en eventuell risk på grund av att risken inte skulle ha funnits 

om man inte själv hade gjort något fel.  

 

” …man vill ju inte skriva, då talar man om att man är lite halvdum” 

 

De största orsakerna till få rapporterade risker, tycks bero på slöhet eller att de inte tycker att 

det är tillräckligt allvarliga eller att de glömmer bort att rapportera risken.  

 

”... det är för att man är slarvig...” 

 

”När man kom hit på måndagen hade man hundra andra saker att göra och då kom 

man ju inte ihåg det”¨ 

 

Om de informerar överordnade om risker vet de också att åtgärdandet av riskerna kan komma 

att hamna på dem själva. Detta gör att de hellre åtgärdar risken direkt istället för att både 

rapportera och åtgärda. 

 

”… risken är att om man skriver något kommer det ofta tillbaka till en själv att 

åtgärda problemet” 

 

Det framgår ur ovanstående citat att medarbetarnas bristande rapportering grundar sig i en 

bristfällig struktur och engagemang för riskfrågor. Inom kriskommunikationsforskningen visar 

det sig att den ökade strukturen och det förberedande arbetet som har skett de senaste tio åren 

har genererat i tryggare personal (Johansen, et al., 2012, p. 276). Genom att tillämpa denna 

forskning på den problematiken som beskrivs ovan, så kan man se att struktur och ett 

förberedande arbete samt kontroll, inte bara är något som efterfrågas av de anställda, utan också 

visat sig vara nödvändigt i ett arbetsmiljöperspektiv.  
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Cheferna har ett högt förtroende för medarbetarna. Vilket visar sig genom att de inte är med 

och detaljstyr det dagliga arbetet.  

 

“Jag behöver inte detaljstyra, utan jag kan jobba mer med att sätta mål och utifrån 

det har jag förtroende för mina medarbetare att dem jobbar för att uppnå målen” 

 

“... jag har fullt förtroende för att de sköter det dem ska…” 

 

Medarbetarna har stor frihet under ansvar, men som medarbetarcitatet nedan visar, kan mer 

kontroll vara vad de anställda behöver, för att tillbudsrapporteringen ska öka. 

 

“Det skulle vara att någon kollade det. Har du upptäckt några risker?” 

 

Tillit har ett starkt samband med riskkommunikation, då man använder tillit när det inte går att 

ha fullständig kontroll på en situation. Risker är situationer som är osäkra, vilket gör att 

fullständig kontroll blir omöjligt (Ritzer, 2010, p. 455).  

6.4 Sammanställning av resultatet 

För att tydligt anknyta detta analys- och resultatavsnitt med vårt syfte och frågeställningar har 

vi valt att lyfta fram de viktigaste punktera som har framkommit i denna del.  

 

Man ser tydliga tendenser att den interna riskkommunikationen mellan chefer och medarbetare, 

blir mer och mer opersonlig ju längre den behöver färdas i företaget. Det gäller både det 

hierarkiska och geografiska avståndet. Företaget har ingen strukturerad omvärldsbevakning, 

vilket gör att informationen framför allt risker och olyckor som skett på liknande arbetsplatser, 

tillhör den informella kommunikationen som sker runt fikabord och på lunchrasten. Det 

formella sättet att kommunicera sker främst via personalmöten och via mail. 

Sammanfattningsvis så har Jämtkraft tydliga inslag av “risk message model” när det kommer 

till att kommunicera om risker i arbetsmiljön.  

 

Faktorer som vi har identifierat och som är av betydelse för effektiv intern riskkommunikation 

är en tydlig struktur, där både medarbetarna och cheferna vet vad som ska göras och vad som 

förväntas av varandra. Det måste finnas en tillit och tilltro till både människor och 
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informationen, samt företaget i mer abstrakt bemärkelse. Gemensam riskförståelse har 

identifierats som en faktor som underlättar kommunikationen av risker, men är inte något som 

är nödvändigt. Att ha en bra kultur, där man har en öppen dialog, en transparens i företaget, är 

en viktig del. Även att medarbetare kan komma till tals och att cheferna kan ge feedback och 

informerar om vad som händer i företaget, är viktiga faktorer. Man bör helt enkelt engagera, 

både medarbetarna och cheferna i säkerhetsprocessen för att få en så verkningsfull intern 

riskkommunikation som möjligt.  
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7. Avslutande diskussion 

I denna studie har syftet varit att analysera hur den interna riskkommunikationen ser ut inom 

ett el- och värmeproducerande företag, samt att urskilja eventuella faktorer som är betydande 

för intern riskkommunikation. Som resultatet visar i föregående kapitel, finns det en del 

utvecklingsmöjligheter när det gäller Jämtkrafts interna riskkommunikation. Dessa kommer att 

diskuteras nedan samt förslag på vidare forskning.  

 

Som det framgår i den tidigare forskningen har riskkommunikation generellt sett gått från en 

envägskommunikation “risk message model”, till dialog “risk dialouge”, med berörda parter. 

Det vanligaste sättet är trots allt att fortfarande kommunicera via en envägskommunikation, 

”ren” information, vilket bekräftas i denna studie. Medarbetarna efterfrågar mer 

kommunikation, som kan leda till diskussion och djupare förståelse, men de önskar även mer 

information, som är tydlig och organiserad. I dagsläget upplever medarbetarna att de får för 

mycket information, som främst sker via mail, vilket gör det svårt att sålla ut vad som är viktigt. 

Överlag är det önskvärt med en riskkommunikation som involverar alla parter på ett sätt så att 

det finns möjlighet till diskussion och personlig kontakt. Utifrån denna studie kan vi se att både 

medarbetare och chefer behöver sätta sig ner och med hjälp av denna studie komma fram till 

hur de vill att riskkommunikationen ska se ut. De behöver även hitta vilka 

kommunikationskanaler som är att föredra och på vilket sätt det ska framgå vilken information 

som är extra viktig.  

 

Vi tycker att kravet som idag finns i samhället på kommunikation, ibland kan gå så långt att det 

förlorar sin praktiska förmåga. Att veta att det finns en chans att ställa frågor och att få svar 

genom tydliga forum där man vet att kommunikation kan ske, är ibland tillräckligt, för att 

förståelsen och engagemanget för risker på arbetsplatsen ska öka. Det är inte alltid praktiskt att 

diskutera de risker som finns och ibland är det nog så tillfredsställande med information. Intern 

riskkommunikation används för att skapa en förståelse av de risker som kan finnas på en 

arbetsplats och för att kunna förebygga dem. Det behövs inte alltid långa diskussioner för att 

komma fram till den perfekta lösningen, ofta räcker det med kort och koncis information, så 

som, “akta huvudet, använd hjälm!”. Om medarbetarna sedan vet om vilka forum de kan 

använda sig av för en eventuell vidare diskussion, tror vi det både skulle stärka 

riskuppfattningen och underlätta för vidare riskförebyggande arbete. Respondenterna påpekade 

att informationen de får idag gör att de blir mättade och det är svårt att sålla ut vad som är 
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viktigt. Att varje gång kräva kommunikation vid upptäckten av en risk, kommer bara späda på 

denna övervälmande känsla. Vi ser vikten av ett ökat engagemang för risker, men inte en ökad 

arbetsbelastning.  

 

Cheferna antog att medarbetarna inte vågade rapportera de risker som finns på företaget, men 

så var inte fallet, därför kan graden av tillit på företaget diskuteras. Vi ställer oss frågan om 

tilliten verkligen är hög om inte båda parter upplever att de har tillit. Vi menar att tillit är något 

som måste upplevas av båda parter för att det verkligen ska existera. Om båda parter anser att 

de hyser tillit till varandra men att det inte märks, alltså inte upplevs av den parten man säger 

sig ha tillit till, anser vi att verklig tillit inte finns. Tilliten mellan de kommunicerande parterna 

är enligt teorin viktig och då det finns en brist i tilliten kan det vara en faktor som förklarar att 

informationen om risker som medarbetarna hittar i sin vardag, stannar hos dem. Att föra 

cheferna närmare medarbetarna tror vi kan vara ett steg i rätt riktning för att öka förtroendet 

mellan dem. Då vissa medarbetare påpekade att förtroendet till de chefer som var ute i 

verksamheten var högre, än till dem som inte var det.  

 

Riskkommunikationen på företaget, kan med relativt enkla steg förbättras. Utifrån denna studie 

anser vi att företaget måste börja arbeta mer med de grundläggande värderingarna. Detta för att 

på ett långsiktigt plan få en bättre och mer hållbar kommunikation om risker. I dagsläget finns 

en bra grundkultur, men den behövs utvecklas och bli mer öppen. Vi menar att en inbyggd 

säkerhet - och riskkultur är särskilt viktigt att ha i en organisation som Jämtkraft. En säker och 

bra arbetsmiljö är en av de viktiga aspekterna för att få en funktionell arbetsplats där det finns 

många risker att ha i beaktning. Vi ser ett behov av en högre transparens i företaget. Där 

medarbetarna känner sig mer delaktig och där de kan se och få en förståelse och uppskattning 

om hur deras dagliga arbete påverkar resten av företaget. Ett sätt att börja detta arbete är att se 

över strukturen i verksamheten. Alla respondenter nämnde någon gång under intervjuerna att 

strukturen är en av de grundstenarna som behövs för att bygga en bra kommunikation. 

 

Att engagera medarbetarna i riskkommunikationen skulle öka riskmedvetenheten hos samtliga, 

då både chefer och medarbetare har viktig information att delge. När riskmedvetenheten ökar 

tror vi att fler riskobservationsrapporteringar kommer ske. Det finns ett rapporteringssystem i 

företaget som är tillägnat detta, men bristen på struktur kring rapportering gör att det inte 

redogörs så mycket som det egentligen skulle kunna göras. Skulle det finnas en tydlighet och 

struktur i hur rapporter och den information som meddelas från medarbetarna hanteras, så finner 
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vi att motivationen till att rapportera risker skulle öka. Feedback är en viktig aspekt, som måste 

fungera i detta fall, vilket i sin tur är en viktig del i arbetet med att förebygga risker på 

arbetsplatsen. Ytterligare något som skulle öka förståelsen av risker är om företaget skulle 

använda sig av en strukturerad omvärldsbevakning, vilket i dagsläget sker informellt. Detta för 

att få en bredare riskperception i syfte att undgå och bygga bort risker som annars kan uppstå.  

 

I avsnittet 5.4 Tillförlitlighet och pålitlighet, diskuterades det hur applicerbar denna studie är 

på andra organisationers interna riskkommunikation och hur generaliserbara eventuella teorier 

kan vara. Vi har hittat grundläggande faktorer så som öppenhet, tydlighet, rutiner och kultur. 

Dessa menar vi måste finnas för att den interna riskkommunikationen ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Faktorerna bör inte vara kopplade endast till det företag som vi har 

studerat, utan kan lyftas till andra organisationer. Utgångspunkten för andra organisationer kan 

och är, med största sannolikhet annorlunda, vilket gör att faktorerna vi har fått fram genom 

denna studie kommer vara mer eller mindre relevant för en ny organisation. Men om en 

organisation vill utveckla den interna riskkommunikationen inom företaget kan sådant som 

öppenhet, tydlighet, rutiner och kultur vara en bra grund att börja med.  

7.1 Vidare forskning 

För att fullt ut kunna tillämpa dessa faktorer behövs vidare forskning och en större jämförelse 

mellan olika organisationer. Det skulle även behövas studeras huruvida de grundläggande 

faktorerna som denna studie kommit fram till, är lika med de faktorer som andra organisationer 

behöver. Formen på riskkommunikationen behöver även den vidare forskning, då vårt 

antagande, baserad på tidigare kommunikationsforskning, är att den interna 

riskkommunikationen kan skilja sig åt beroende på organisationens storlek. Det behövs alltså 

ytterligare forskning i detta ämne för att kunna fastställa på ett mer grundläggande sätt, vilka 

faktorer som har störst påverkan på den interna riskkommunikationen.  
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9. Appendix 

9.1 Intervjuguide 

Intervjumall: Intern riskkommunikation 

 

 

Teman  Intervjufrågor 

 

Definition av ordet risk  

 

• Vad innebär ordet risk för dig? 

• Vilka är de tre största riskerna på din arbetsplats?  

• (Kopplat till din roll som (chef, drift el. underhåll), vilka risker 

anser du är störst för just dig?) 

• Har du tänkt på hur Jämtkraft definierar vad en risk är, har du 

sett någon definition och hur såg den då ut? 

 

 

Riskuppfattning 

 

• Hur får du information om risker som kan inträffa på 

arbetsplatsen? (APT, policydokument, fikarummet, 

mailutskick, enskilda samtal, övriga möten, utbildningar (SSG), 

Whiteboard,)  

 

• Är dessa kanaler bra? Skulle de kunna fungera bättre? Hur i så 

fall? Vilka informationskanaler föredrar du?  

 

• Hur ser informationen om risker ut?  

• Är det formell eller informell information? 

• Känner du att du får tillräcklig information om de risker som 

finns och hur du ska/bör hanterar dessa? 

På vilket sätt?  

 

• Diskuterar ni händelser/tillbud/ olyckor som har skett på 

liknande arbetsplatser runt om i Sverige, inom företaget, på 

vilket sätt gör ni det i så fall? 
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Riskkommunikation 

 

• Om du upptäcker en risk på din arbetsplats, hur informerar du 

dina medarbetare/chefer? 

• Har du något exempel på hur du har hanterat en sådan 

situation? 

• Hur skulle du hantera en risk som du upptäcker på 

arbetsplatsen idag? 

• Hur är känslan att rapportera risker? (atmosfär...).  

• Rapporterar man alla risker som man upptäcker? 

• Om du informerar om en risk, hur upplever du att 

informationen tas emot av de berörda? 

• Hur ser återkoppling ut, om det sker någon sådan? 

• När ni talar och får kännedom om risker på arbetsplatsen, hur 

ser detta ut? 

• Är det i ren informationsform eller dialog (kommunikation)? 

• Vilket är det ni ser mest av? 

• Skulle du vilja ha mer information/dialog? Varför?   

• Vilka kommunikationsmedel/sett anser du är de mest 

praktiska/användbara? 

• Vilka faktorer anser du är viktigast för att få en effektiv och bra 

riskkommunikation? 

 

Tillit 

 

• Hur är din tillit/förtroende till dina medarbetare/chefer? 

• Hur märks det i det dagliga arbetet? 

• Litar du på att du får relevant och korrekt information om 

riskerna som kan finnas i företaget? 

• Hur kommer det sig att du känner såhär? (anledningar, 

faktorer) 

• Hur är ditt förtroende för Jämtkraft överlag i ett 

säkerhetsperspektiv? 

• Hur skulle ditt förtroende för Jämtkraft kunna förbättras? 

•  

 

Övrigt 

 

 

 

 

• Är det något som du vill tillägga i denna intervju? 

• SSG 
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9.2 Mail till respondenter - Angående informerat samtycke 

 

Hej igen, 

Tack för att du vill vara med i vår studie om intern riskkommunikation. Här kommer lite kort 

information. 

 

Plats: 

Intervjun kommer att hållas i rummet Högbonden på tredje våningen på värmeverket i 

Lugnvik. 

 

Hantering av data: 

Intervjun kommer att spelas in i syfte att få bättre flyt genom intervjun. Vi kommer sedan att 

transkribera intervjuerna för att underlätta analysarbetet. Datan kommer att efter avslutad 

studie att kasseras. Det finns möjlighet att vara anonym i undersökningen. Mer information 

om detta ges vid intervjutillfället. 

 

Information om studiens resultat: 

Efter att studien är färdig så kan den som önskar få ta del av studien. Maila nedanstående för 

att få studien skickad via mail. 

 

Frivillighet: 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta studien utan att 

motivera varför. 

 

Kontakt: 

Hanna Weinéus 

hawe1103@student.miun.se 

 

Victoria Skynäs 

visk1100@student.miun.se 

 

Vänligen, 

Hanna & Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 


